
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering :  22 oktober 2019 

Voorstelnummer : 10.11 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : 2 

Onderwerp : Zienswijze begrotingswijziging bestuursrapportage 2019 Werkzaak 

   

 

Onderwerp 

Zienswijze begrotingswijziging Werkzaak 

 

Beslispunten 

In te stemmen met de begrotingswijziging bestuursrapportage 2019 Werkzaak Rivierenland 

 

Inleiding 

Bij brief van 11 juli 2019 hebben wij van Werkzaak Rivierenland het verzoek ontvangen om onze 

zienswijze te geven op de begrotingswijziging als onderdeel van de concept bestuursrapportage 2019 

Werkzaak Rivierenland. 

 

Besluitgeschiedenis 

Het college heeft op 3 september 2019 ingestemd met het voorstel. 

 

Beoogd effect 

Met de begrotingswijziging wordt de begroting aangepast aan de meest recente informatie. Gestreefd 

wordt naar een financieel verantwoorde bedrijfsvoering van Werkzaak. De nu voor liggende 

begrotingswijziging laat zien dat de totale gemeentelijke bijdrage naar verwachting EUR 1.3 miljoen 

lager uit zal vallen dan in de oorspronkelijke begroting staat benoemd. Het aandeel van West Betuwe 

daarin wordt verwerkt in de 2de bestuursrapportage. 

 

Argumenten 

1. De oorspronkelijke begroting 2019 bevatte omissies die met deze begrotingswijziging 

verholpen worden. 

2. De meicirculaire heeft actuele informatie gegeven waarmee de begroting 2019 up to date 

gemaakt wordt. 

 

Kanttekeningen 

1. Naar de toekomst toe speelt het mogelijk uittreden van Tiel uit de GR Werkzaak. Mocht dit 

geschieden dan zullen de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht worden 

Vooralsnog is echter nog geen definitieve beslissing genomen door Tiel. En mocht die wel 

komen dan nog kan die keus op zijn vroegst per 1 januari 2021 geëffectueerd worden. 

2. Werkzaak heeft ons gevraagd uiterlijk 26 september 2019 onze zienswijze kenbaar te maken. 

Die datum is niet haalbaar gezien agendering voor de raadsvergadering van 22 oktober 2019. 
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Wij zullen Werkzaak voor 26 september informeren over onze planning en het voornemen om 

positief te adviseren over de begrotingswijziging. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

Financiën 
De afwijking gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de primitieve begroting van Werkzaak ontstaat 
door: 

- een positief subsidieresultaat door een stijging van rijksbijdragen en Participatiewet in 

combinatie met een verder dalend bestand, en 

- hogere bedrijfsvoeringskosten als gevolg van prijsindexering en een andere 

begrotingssystematiek, zoals toegepast is in de begroting 2020. De primitieve begroting 2019 

van Werkzaak bevatte voor bedrijfsvoeringskosten omissies, waardoor de raming te laag was. 

 
De financiële gevolgen van de bestuurrapportage van Werkzaak worden meegenomen in de 2e 
Bestuursrapportage. 

 

Uitvoering 

Niet van toepassing 

 

Planning 

Na het raadsbesluit ontvangt Werkzaak onze zienswijze.  

 

Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Tussentijds is Werkzaak geïnformeerd over het collegebesluit om de begrotingswijziging met positief 

advies ter besluitvorming aan de raad  voor te leggen. Werkzaak wordt na het raadsbesluit definitief 

geïnformeerd. 

 

Tabel risicoparagraaf 

Niet van toepassing 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september,   

 

besluit: 

 
in te stemmen met de begrotingswijziging bestuursrapportage 2019 Werkzaak. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 oktober 2019, nummer 11, 

 

de griffier  de voorzitter, 

 

 

 


